ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA,z.s. – Jungmannova 25, 115 25 Praha 1

PŘEHLED VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK LOVECKÝCH PSŮ: Podzimní zkoušky (Ostatní pl.)
Konaných v:

Chudeřice

Datum konání:

19. 9. 2020

Pořadatel:

OMS Hradec Králové

Počet přihlášených psů:

6

Vrchní rozhodčí:

František KERDA

Počet předvedených psů:

6

Počet úspěšných psů:

5

Rozhodčí:

Klára TYDLITOVÁ, Milan Kříž

Čekatelé:

František NOVÁK

Jméno psa
Plemeno psa, Pohlaví

Číslo zápisu

Majitel
Vůdce

Počet
bodů

Manchester Defino
Labradorský retriever, pes

ČLP/LR/32284/17 Jana Havlová
Josef Ouzký

214 Obstál v I.
ceně

122792

Una z Radinova dvora
Německý křepelák, fena

ČLP/NK/5578

Martin Mejzr
Martin Mejzr

192 Obstál v I.
ceně

122791

Gira z Harty
ČLP/J/98864
Jezevčík standard drsnosrstý,
fena

Jaroslav
Horský
Jaroslav
Horský

182 Obstál v II.
ceně

122789 Dohledávka a přinášení pernaté
zvěře 1

Debi z Polesí Bor
Německý křepelák, fena

ČLP/NK/5283

Jiří Hostinský
Jiří Hostinský

162 Obstál v III.
ceně

122793 vlečka se srstnatou zvěří 1

Agi z Boršovského lomu
Německý křepelák, pes

ČLP/NK/5373

Petr Skalický
Petr Skalický

157 Obstál v III.
ceně

122790 Přinášení kachny z hluboké vody
1

Diana od Náplavky
Německý křepelák, fena

ČLP/NK/5593

Zdeněk
Matějka
Zdeněk
Matějka

Klasifikace

76 Neobstál

LUP

Poznámka

Dohledávka a přinášení pernaté
zvěře 0

ZPRÁVA VRCHNÍHO ROZHODČÍHO
Stručná zpráva o průběhu zkoušek, zejména organizace, zazvěření, úroveň a chování vůdců psů (případně podané protesty):
Rozhodčí posuzovali v souladu se ZŘ, protest nebyl podán, čekatel prokázal znalost ZŘ a schopnost samostatně psuzovat. Po ukončení práce v
terénu, při zpracování výsledků zkoušek mě oslovil vůdce pan Martin Mejzr s tím, že dostal z hlasitosti známku O a že potřebuje hlasitost kvůli
uchovnění feny. Vůdce jsem informoval, že s touto skutečností nelze nic dělat, vyhlášenou známku lze změnit jen na základě protestu a pokud měl
dojem, že to nebylo v souladu se ZŘ, měl podat protest. Poté se snažil přemluvit rozhodčí, aby mu známku dodatečně napsali, byl razantně
odmítnut. Po chvíli se znovu dostavil za mnou s dotazem, kolik je jistina při podání protestu, že ještě nebyly zkoušky ukončeny a já se tím musím
zabývat. Upozornil jsem pana Mejzra, že již ráno při zahájení jsem upozornil vůdce, kdy mohou dle platného ZŘ podat protest a že pokud podá
protest nyní, zamítnu jej. Dle informace rozhodčích byla jeho fena při začátku slídění navedena na čerstvou stopu srnčí zvěře, kterou ignorovala a
až do konce slídění nenalezla další zvěř, proto mu byla vyhlášena známka 0 z hlasitosti. Proti této skutečnosti se nijak neohradil, nepodal protest
ani nepožádal o možnost dalšího přezkoušení za účelem prokázání hlasitosti. Před odchodem z pracoviště po vyhlášení všech známek celé skupině
se rozhodčí vůdců ptali, jestli někdo má nějaké připomínky nebo chce něco vysvětlit, nikdo z vůdců, ani pan Mejzr, nereagoval. Toto bylo jediné
nedorozumění s vůdcem, ostatní se chovali korektně.

Datum: 19.09.2020

Vrchní rozhodčí: František KERDA

